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Απολογισμός πεπραγμένων 2019-2020 

◆ Δράσεις για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου 

• Αναβάθμιση αίθουσας πληροφορικής - αγορά νέων υπολογιστών (8) 
• Αγορά - εγκατάσταση δύο (2) διαδραστικών πινάκων με τους βιντεοπροβολείς 
• Αγορά - τοποθέτηση κουρτίνας τύπου ρόμαν και δύο (2) κρεμαστρών για την αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων 
• Αγορά - τοποθέτηση μπασκετών στο προαύλιο χώρο του σχολείου 
• Αγορά μπάλες μπάσκετ 
• Αγορά ξύλινων παγκακίων (4 τεμάχια) 
• Αγορά εξωτερικού πίνακα ανακοινώσεων 
• Αγορά δύο (2) θερμομέτρων μετώπου 
• Μπλουζάκια-εμφανίσεις για τους αγώνες των μαθητών 

◆ Δράσεις σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή 

Αυτόματο σύστημα απολύμανσης τουαλετών και αναλώσιμα υγιεινής (χαρτί υγείας, σαπούνι) 

◆ Δράσεις στον τομέα προτάσεων και εκδηλώσεων 

• Διοργάνωση και συντονισμός απογευματινών δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες 
• Οργάνωση της αναμνηστικής φωτογράφισης των παιδιών του σχολείου μας, αναμνηστικά 

λευκώματα και δώρα για τους μαθητές της Στ τάξης κατά την αποφοίτησή τους 
• Χριστουγεννιάτικο παζάρι (Δευτέρα – Πέμπτη) με χριστουγεννιάτικα δρώμενα για τα παιδιά 

(χειροτεχνίες, facepainting, θεατρική παράσταση “Τα Απαπαπίστευτα Χριστούγεννα”, 
κεράσματα και δώρα από τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη) 

• Κοπή βασιλόπιτας για όλα τα παιδιά του σχολείου ανά τάξη και δώρο για το μαθητή που 
θα έβρισκε το φλουρί 

• Διοργάνωση αποκριάτικου χορού και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου στο 
κτήμα Λιάρου με λαχειοφόρο αγορά και αποκριάτικα δρώμενα για τα παιδιά. Το φλουρί της 
πίτας αντιστοιχούσε σε μία δωροεπιταγή 50 ευρώ από τα καταστήματα Public. 

• Πάρτι της έκτης 
• Δώρο “καλωσορίσματος” για τους μικρούς μαθητές της Α΄ τάξης του σχολικού έτους 2020-

2021. 

◆ Δωρεά 
Από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε του κου Μαρτίνου, ζητήσαμε τη βοήθειά τους για να 
διοργανώσουμε μια Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή και μας δόθηκε το χρηματικό ποσό των 
(1000) χιλίων ευρώ. 

◆ Κοινωνική δράση 
• Το σχολείο μας ήταν σημείο συλλογής πλαστικών καπακιών 
• Έρανος για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ Γλωσσιώτη 
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Απολογισμός πεπραγμένων 2020-2021  

◆ Δράσεις για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου  

• Αγορά δύο (2) μεταλλοφώνων για το μάθημα της μουσικής  
• Αγορά τρία (3) θερμομέτρων μετώπου  
• Αναλώσιμα υλικά για το τμήμα Πληροφορικής  

◆ Δράσεις σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή  

     Αυτόματο σύστημα απολύμανσης τουαλετών και είδη υγιεινής (χαρτί υγείας, σαπούνι)  

◆ Δράσεις στον τομέα προτάσεων και εκδηλώσεων  

• Κοπή βασιλόπιτας για όλα τα παιδιά του σχολείου ανά τάξη και δώρο για το μαθητή που 
θα έβρισκε το φλουρί, δωρεά της εταιρείας Pelikan  

• Οργάνωση της αναμνηστικής ομαδικής φωτογράφισης των μαθητών της Στ τάξης και  
εκτύπωση αναμνηστικών λευκωμάτων. Στο έργο αυτό μας βοήθησε αφιλοκερδώς η  
φωτογράφος Παυλάκη Δήμητρα  

• Οργάνωση του αποχαιρετιστηρίου πάρτυ της ΣΤ΄ τάξης  
• Κέρασμα σε όλους του μαθητές του Δημοτικού την τελευταία μέρα της σχολικής 

χρονιάς 
• Δώρο “καλωσορίσματος” για τους μαθητές της Α΄ τάξης του σχ. έτους 2021-2022  

◆ Δωρεά  
Από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε του κου Μαρτίνου, ζητήσαμε τη δωρεά τους και έγινε δεκτή για 
τοποθέτηση ρόλερ σκίασης και κουρτινών στις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και την προμήθεια 
τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η χορηγία ήταν αξίας 6.500 ευρώ. 


